Slovenská komora
sociálnych pracovníkov
a asistentov sociálnej práce

Zápisnica z rokovania predstavenstva
Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Dátum: 31.03.2022
Čas: 9:00 hod.
Miesto: online priestor (prostredníctvom aplikácie Zoom)
Prítomní:
Mgr. Katarína Mažárová
Mgr. Martina Ondrejková
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová, PhD.
Za Profesijnú radu:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.
Za Dozornú radu:
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
PhD. Peter Ormandy
Program zasadnutia:
1.) Privítanie a otvorenie zasadnutia
2.) Informácie od posledného stretnutia
3.) Pracovná skupina - Etický kódex výkonu sociálnej práce
4.) Pracovná skupina – Sociálne služby
5.) Pracovná skupina – Sociálna práca v zdravotníctve
6.) Pracovná skupina – SPO, kuratela
7.) Pracovná skupina – sociálna práca v školstve
8.) Vzdelávanie
9.) Správa dozornej rady
10.) Účtovníctvo
11.) Rôzne
12.) Záver zasadnutia
1) Privítanie, úvod
Program rokovania Predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
(ďalej len „SKSPaASP“) otvorila, prítomných privítala a viedla Mgr. Katarína Mažárová predsedkyňa
SKSPaASP. Poďakovala sa za účasť členom Predstavenstva SKSPaASP. Za zapisovateľa bola určená
PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová PhD., za overovateľov Mgr. Martina Ondrejková a Mgr. Katarína Mažárová.
2) Informácie od posledného rokovania Predstavenstva SKSPaASP
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o splnení/nesplnení úloh z posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSPaASP.
Úloha č. 1 zo dňa 14.1.2022 Vyžiadať ponuky firiem na obnovenie/prepracovanie web stránky komory
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
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Úloha bola čiastočne splnená - obnovenie stránky bude v cene okolo 1000 EUR. Mgr. Katarína Mažárová
rozpošle informácie o oslovených firmách s ich cenou ponukou všetkým členom Predstavenstva
SKSPaASP.
Úloha č. 1 zo dňa 18.2.2022 Nastavenie systému zverejňovania príspevkov na Facebooku s ostatnými
administrátormi.
Zodpovedná: Mgr. Darina Antolíková
Úloha splnená.
Úloha č.2 zo dňa 18.2.2022 Vysporiadanie nákladov za vzdelávanie
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová, Mgr. Martina Ondrejková
Úloha splnená
Úloha č. 3 zo dňa 18.2.2022 Zaslanie návrhu na odmenu za prácu navyše
Zodpovedná: Mgr. Darina Antolíková, Mgr. Martina Ondrejková
Termín: čo najskôr
Bude potrebná nová smernica o odmeňovaní, a preto zatiaľ nemôže byť zaslaný návrh na odmenu za prácu
navyše.
Úloha č. 4 zo dňa 18.2.2022 Poverenie na spravovanie facebooku pre Mgr. Darinu Antolíkovú
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Úloha splnená
Úloha č. 5 z 18.2.2022 Vypracovanie smernice odmeňovania
Zodpovedná: členovia Predstavenstva SKSPaASP
Termín: do 1.7.2022 - trvá
Úloha nebola splnená a z tohto dôvodu PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková upozornila na fakt, že nie je možné
vyplácať žiadne odmeny aktívnym členom SKSPaASP. Tiež upozornila na rozpočet, ktorý bol schválený
na rok 2022, ktorý odporučila úpravu rozpočtu na rok 2022.
Mgr. Martina Ondrejková skonštatovala nevyhnutnosť prijatia tajomníka, ktorý by vedel smernice
vypracovať a ktorého úlohou by bolo komunikovať v rámci SKSPaASP a s ostatnými členmi volených
orgánov ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce z pracovnej náplne tajomníka SKSPaASP.
PhD. Peter Ormandy konštatoval, že nedostáva informácie o dianí v jednotlivých orgánoch v SKSPaASP.
Túto skutočnosť potvrdila aj predsedníčka dozornej rady PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková, ktorá navrhla,
aby budúci tajomník bol nápomocný pre všetky orgány SKSPaASP a nielen na vzdelávanie realizované
SKSPaASP.
Ďalej PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková žiada osobné stretnutie Dozornej rady a Predstavenstva SKSPaASP,
v čo najbližšom termíne, ktorého predmetom by bolo:
1) Interná smernica o odmeňovaní, ktorú bude potrené schváliť na sneme
2) Pracovný poriadok
3) Rozpočet na rok 2022
Úloha č. 1 zo dňa 31.3.2022 Úprava rozpočtu na rok 2022 a jeho schválenie Predstavenstvom
SKSPaASP
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: čo najskôr
Úloha č. 2 zo dňa 31.3.2022 Osobné stretnutie Dozornej rady a Predstavenstva SKSPaASP
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová a PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Termín: v najbližšom termíne
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Úloha č. 3 zo dňa 31.3.2022 Osobné stretnutie všetkých členov volených orgánov s predsedníčkou
SKSPaASP s cieľom zlepšenia komunikácie
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová a členovia volených orgánov
Termín: v najbližšom termíne
Úloha č. 6 zo dňa 18.2.2022 Diskusia k Svetovému dňu sociálnej práce
Zodpovedný: prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Termín: splnená
Mgr. Katarína Mažárová informovala prítomných o účasti v diskusnej relácii Týždeň k príležitosti
svetovému dňu sociálnej práce, ktorá sa konala dňa 15.03.2022.
Úloha č. 7 zo dňa 18.2.2022 Vymenovanie Inventarizačnej komisie
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha bola splnená
Príkaz a menovacie dekréty na vykonanie inventarizácie boli zaslané dňa 30.3.2022 všetkým členom
Inventarizačnej komisie.
Úloha č. 8 zo dňa 18.2.2022 Oslovenie predsedov volených orgánov na zaslanie všetkých chýbajúcich
zápisníc
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Úloha splnená
Predsedovia boli oslovení, ale zápisnice neboli zaslané. Zatiaľ nemáme uverejnené zápisnice z volených
orgánov na webovej stránke.
Úloha č. 9 zo dňa 18.2.2022 Napísať list predošlej predsedníčke SKSPaASP kvôli vysporiadaniu škody
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Úloha bola splnená
Dňa 25.03.2022 bol napísaný list predošlej predsedníčke ohľadom vyjadrenia k Uzneseniu č. 3 Zápisnice
z 6. zasadnutia snemu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ( Zapisnicaz-clenskej-schodze_08122021.pdf (socialnapraca.sk) ) a vyjadrenie k správe Dozornej rady – kde ide
najmä o skutočnosti v rozsahu Uznesenia č. 3 a Uznesenia č. 5 Zápisnice z 5. zasadnutia snemu Slovenskej
komory
sociálnych
pracovníkov
a
asistentov
sociálnej
práce
(zapisnica_zasadnutie_snemu_27_04_2021.pdf (socialnapraca.sk) ).
Úloha č. 10 zo dňa 18.2.2022 Pripraviť zoznam uznesení zo zápisnice Snemu SKSPaASP
Zodpovedná: Mgr. Martina Ondrejková
Termín: v najbližšom termíne
Zatiaľ nebola táto úloha splnená. Mgr. Martina Ondrejková upozornila na fakt, že všetky tieto uznesenia sú
uvedené v zápisnici zo Snemu SKSPaASP z dňa 27.4.2021 a nie je dôvod ich opäť prepisovať.
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková skonštatovala, že nevidí posun pri plnení uznesení zo Snemu z dňa
27.4.2021.
Uznesenie č. 1: DR SKSPaASP ukladá predsedníčke SKSPaASP prijať opatrenia za neoprávnené
použitie finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie – bývalej predsedníčka bol zaslaný
doporučený list a mail so žiadosťou o písomné vyjadrenie k uvedenému uzneseniu..
Uznesenie č. 2: DR SKSPaASP ukladá predsedníčke SKSPaASP doručit' DR SKSPaASP uznesenie
predsedníctva o prerokovaní protokolu.
Uznesenie č. 3: DR SKSPaASP ukladá predsedníčke SKSPaASP zverejniť výročnú správu na
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webovom sídle SKSPaASP obratom – úloha splnená.
Uznesenie č. 4: DR SKSPaASP ukladá predsedníčke SKSPaASP prijať opatrenia k postupu a
zverejňovaniu rozpočtu SKSPaASP na príslušný rozpočtový rok.
3.) Pracovná skupina Etický kódex výkonu sociálnej práce
Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. informoval prítomných ohľadom vypracovania finálneho
návrhu Etického kódexu výkonu sociálnej práce. Konštatoval, že zasadnutia pracovnej skupiny účasť zo
strany SKSPaASP bolo najmenšie. Predsedníčka SKSPaAS Mgr. Katarína Mažárová by mala informovať
štátnu tajomníčku, aby bol etický kódex záväzný pre všetkých sociálnych pracovníkov, z dôvodu, že
záväznosť vie zabezpečiť len Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Predsedníčka si cení, že Mgr.
Martina Ondrejková sa ujala zabezpečenia technického spojenia aktérov a realizovanie vzdelávacích
aktivít.
Úloha č. 3 zo dňa 31.3.2022 Informovať štátnu tajomníčku, aby bol etický kódex záväzný pre všetkých
sociálnych pracovníkov Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
4.) Pracovná skupina – sociálne služby
O práci pracovnej skupiny – Sociálne služby informovala prítomných Mgr. Martina Ondrejková.
5.) Pracovná skupina – sociálna práca v zdravotníctve
O práci pracovnej skupiny sociálna práca v zdravotníctve informovala prítomných Mgr. Katarína
Mažárová.
6.) Pracovná skupina – SPO, kuratela
PhDr. Silvia Vadkertiová, PhD. informovala prítomných, že kontaktovala odborníkov zaoberajúcich sa
problematikou SPOD a SK. Mgr Ormandy poskytol kontakt na ďalšiu osobu zaoberajúcou sa touto
oblasťou na vytvorenie pracovnej skupiny.
7.) Pracovná skupina – sociálna práca v školstve
Predsedníčka SKSPaAS Mgr. Katarína Mažárová informovala zúčastnených o Národnom programe
rozvoja výchovy a vzdelávania. Súčasťou projektu je návrh na verejnú diskusiu so spoluautorom MUDr.
Ivanom Jurášom.
8.)Vzdelávanie
Mgr. Martina Ondrejková informovala o vzdelávaní v rámci SKSPaASP, spätná väzba je veľmi pozitívna.
Ďalší webinár sa uskutoční s lektorkou Mgr. Hanou Šimáčkovou, s názvom „Úvod do témy sexuality a
vzťahov ľudí so zdravotným postihnutím“ ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov so zásadami práce so
sexualitou u ľudí so zdravotným postihnutím. Pozvánka a link na prihlásenie budú pripravené a zverejnené
na stránke SKSPaASP Ďalej informovala prítomných o príprave konferencie, ktorá sa bude konať vo
Veľkej Čalomiji dňa 27.5.2022.
9.) Správa dozornej rady
PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková informovala členov Predstavenstva, že bude vykonaná následná kontrola
za posledné mesiace, je nutné predložiť správu za posledný polrok. PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
upozornila na potrebnú inventarizáciu vykonanú inventarizačnou komisiou do dňa 30.04.2022. Žiadala
predsedníčku SKSPaASP Mgr. Katarínu Mažárovú o poskytnutie informácií ohľadom dôvodu odkladu
podávania daňového priznania za rok 2021 a dátumu vyhotovenia ročnej uzávierky. Mgr. Katarína
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Mažárová konštatovala, že je to v súlade so zákonom. Informovala prítomných o zmene sídla SKSPaASP,
ale adresa sídla zatiaľ oficiálne nebola zmenená a pošta nie je zaslaná na novú adresu.
Úloha č. 4 zo dňa 31.3.2022 Poskytnúť informácie Dozornej rade ohľadom dôvodu odkladu
podávania daňového priznania za rok 2021 a dátumu vyhotovenia ročnej uzávierky
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová
Termín: v najbližšom termíne
Úloha č. 5 zo dňa 31.3.2022 Vykonanie následnej kontroly za posledné mesiace a vyžiadanie správy
za posledný polrok
Zodpovedná: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Termín: v najbližšom termíne
10.) Účtovníctvo
Predsedníčka SKSPaASP, informovala prítomných, že máme zazmluvnenú firmu na účtovníctvo zo Žiliny,
kontaktnou osobou bude p. Vereš. Mgr. Martina Ondrejková žiadala kontakt na osobu, s ktorou môže
komunikovať ohľadom fakturácie príjmov zo vzdelávacích aktivít. Taktiež poukázala na chýbajúcu
komunikáciu medzi jednotlivými členmi v SKSPaASP.
Úloha č. 6 zo dňa 31.3.2022 Zabezpečenie kontaktnej osoby ohľadom fakturácie príjmov
zo vzdelávacích aktivít
Zodpovedná: Mgr. Katarína Mažárová a Mgr. Martina Ondrejková
Termín: v najbližšom termíne
11.) Rôzne
Predsedníčka SKSPaASP informovala zúčastnených, že v roku 2021 na výkon samostatnej praxe bolo
vydané len jedno povolenie a v tomto roku sme neevidovali žiadnu žiadosť. Pri tejto problematike by sme
očakávali, aby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bolo nápomocné.
Slovenská Komora SP a ASP za člena Akreditačnej komisie GR ZVJS nominovala p. doc. PhDr.
Tibora Romana, PhD.
Rozhodovanie o nových žiadostiach o členstvo
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Kataríny Burkušovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Katarína
Burkušová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Kataríny Burkušovej za riadnu členku SKSPaAPS vyjadrili 3 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Kataríny Burkušovej za riadnu členku SK SP a APS vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 1
Predstavenstvo zo dňa 31.03.2022
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Uznesenie č. 1: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Katarína Burkušovú za novú členku
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Dominiky Mikeľovej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce Mgr. Dominika
Mikeľová na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Dominiky Mikeľovej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrilo 3 členovia
Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Dominiky Mikeľovej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrilo 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrilo 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržalo 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 2
Predstavenstvo zo dňa 31.03.2022
Uznesenie č. 2: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Dominiku Mikeľovú za novú členku.
SKSPaASP bola doručená žiadosť Mgr. Simony Nádaskej o riadne členstvo v SKSPaASP. Členom
SKSPaASP sa môže stať žiadateľ, ak splní podmienku vzdelania a výkonu sociálnej práce. Mgr. Simona
Nádaská na základe predložených dokladov spĺňa podmienku vzdelania ako aj výkon sociálnej práce.
Súhlas s prijatím Mgr. Simony Nádaskej za riadnu členku SKSPaASP vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Nesúhlas s prijatím Mgr. Simony Nádaskej za riadnu členku SK SP a ASP vyjadrili 0 členov
Predstavenstva.
Hlasovania sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Schvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrili 3 členovia Predstavenstva
Neschvaľujem uznesenie Predstavenstva zo dňa 31.03.2022 vyjadrili 0 členov Predstavenstva. Hlasovania
sa zdržali 0 členov Predstavenstva.
Táto podmienka bola splnená. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné Uznesenie č. 3
Predstavenstvo zo dňa 31.03.2022
Uznesenie č. 3: V rámci rozhodovania o novej riadnej členke SKSPaASP členovia Predstavenstva schválili
Mgr. Simonu Nádaskú za novú členku.
12.) Záver zasadnutia
Mgr. Katarína Mažárová sa poďakovala všetkým prítomným a rozlúčila sa s nimi.
V Bratislava, dňa 31.03.2022
Zapísala: PhDr. Bc. Silvia Vadkertiová PhD.
Overili:
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Mgr. Martina Ondrejková, Mgr. Katarína Mažárová
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